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119 moja mama niedawno otarla się o śmieć ale dzięki Bogu przeżyła. dziś prawdopodobnie od zle
dobranych lekow dostała drgawek itp. bylo pogotowie. w tym roku bardzo podupadla na zdrowiu.
zdaje sobie sprawę ze nie wróci juz w pełni do sił ale proszę Sw. Rito pomóż jej wytrwać. niech jej
anioł stróż czuwa nad nią. spraw proszę by polepszylo się.
120 Droga św. Rito, patronko spraw niemożliwych!
Dziękuję za dotychczasowe łaski i przede wszystkim proszę o zdrowie dla mojej córki, wyleczenie z
przykrej choroby jelit, zmniejszenie mięśniaka, aby mogła zajść w ciążę, donosić i urodzić zdrowe
dziecko.
Usilnie proszę o jej awans, bo mimo wykształcenia i sumiennej pracy, wciąż dostaje najniższą pensję
krajową.
Proszę też o opiekę podczas jej i moich podróży.
Ponieważ mogę liczyć tylko na siebie, proszę Cię o zdrowie, znaczny przypływ pieniędzy oraz aby
udało się korzystnie sprzedać książki oraz inne rzeczy i mieć gotówkę na spłacenie długów oraz
remont łazienki.
Proszę Cię święta Rito, postaw na mojej drodze życia odpowiedniego człowieka (podobnego do tego,
którego kiedyś spotkałam, ale wybrał inną), którego pokocham, a on otoczy mnie miłością, czułością i
bezpieczeństwem materialnym.
To jest chyba niemożliwe i tylko Ty, święta Rito możesz dla mnie wybłagać tę łaskę. Pomóż mi
odnaleźć radość ns życia, bo jestem bardzo samotna, nawet nie mam w otoczeniu nikogo, kto by mnie
tak serdecznie i bezinteresownie przytulił. Bardzo często ogarnia mnie zwątpienie w sens mojego
życia, bo czuję się nikomu niepotrzebna.
Dziękuję z całego serca, Twoja wierna czcicielka, Małgorzata
121 święta Rito
Bardzo proszę o zmianę pracy na lepszą, o awans o tę propozycję o której marzę, proszę o zdrowie dla
mnie i całej mojej rodziny
Bardzo proszę o dobrego męża,abym poznała mężczyznę. by między nami zrodziło się uczucie,
Niech nasze drogi życia sie połączą . proszę święta Rito byśmy byli zawsze razem szczęśliwi. Prosze o
męża dla mnie, o to , abym i ja była dobrą żoną,a także abym jeszcze doczekała się zdrowego
potomstwa.Bardzo pragnę mieć dziecko.. Proszę przemień jego serce i wlej w jego serce miłość do
mnie aby mnie pokochał. Aby mnie kochał szanował, chciał być ze mną, Proszę o modlitwę w
intencji, aby odwzajemnił do mnie tę miłość, którą go darze. Pokochał mnie taką jaką jestem, obdarzył
szczerą , prawdziwą miłością. Niech będzie tym, który jest
pisany na męża
Katarzyna
122 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej córki. O dar Mądrości życiowej i prawdziwej miłości
dla Alicji.
123 Swieta Rito moja intecja jest krotka modle sie do ciebie sw.Rito o prace .Spraw poteżna swieta
od spraw niemożliwych zeby moja nadzieja nie zostala zachwiana aby moje modlitwy zostały
wysłuchane by nadeszły szczesliwe chwile w zyciu a za twoim wstawienistwem dokonał sie cud w
moim zyciu .Amen Agnieszka
124 SWIETA RITO patronko spraw trudnych i beznadziejnych juz tylkoTy możesz pomóc mnie i
mojej siostrze. Nasza Mamusia jest bardzo chora tak nagle dowiedziałysmy ze to nowotwor pęcherza z

przerzutami. Robimy wszystko by jej pomóc . Święta Rito błagam Cię o wszelkie laski zdrowia dla
naszej Mamusi.Ona jest dla nas wszystkim tak bardzo jak kochamy. ZA WCZESNIE , dla nas
jeszcze za wcześnie ....Jest nam bardzo trudno a Mama bardzo cierpi. Nasz tatus też odszedl, to już 4
lata. Została nam tylko Mama, pozwol nam dalej z Mama cieszyc sie zyciem upros dla niej laski
zdrowia i szans na dalsze zycie . To tylko Ty Swieta Rito mozesz nam pomóc, w Tobie nasza jedyna
nadzieja .Proszę o dar życia i zdrowia dla mojej Mamusi. BÓG ZAPŁAC.
125 Święta Rito proszę o powrót Wojciecha i dar Sakramentu Małżeństwa dla nas. Ratuj mnie święta
Rito, nie dam rady żyć
126 Święta Rito proszę dopomóż by się spełniło moje marzenie. Proszę bądź z moją rodziną każdego
dnia i nie opuszczaj nas w naszych potrzebach. Dopomóż by Rajmund i Daria mieli dobrą pracę i by
mieli dużo zdrowia. Uproś u Boga by nie brakowało nam pieniędzy na życie i opłaty. Proszę pomóż
mi, by nie zwolniono mnie z pracy. Miej w swojej opiece moje wnuki by dobrze się uczyły. Za
wszystkie otrzymanie łaski i wysłuchane prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie
127 Ukochana Święta Rito błagalnie proszę Cię o pomoc .Bądź z nami w chwilach jak dziś kiedy
będziemy zdani sami na siebie i próbowali rozwiązać nasze rodzinne problemy .Pomóż nam
poukładać wszystko to co zburzyło nasze rodzinne szczęście przez upór i złą decyzję naszej córki
.Błagamy Cię zawróć ją z tej zabłąkanej i złej drogi jaką sobie wybrała .Przetłumacz jej i wzrusz jej
serce , bo Na Ciebie bardzo liczymy jak na pomoc własnych rodziców .
128 Święta Rito bardzo Cię proszę o zdrowie i Boże Błogosławieństwo oraz znalezienie dobrej pracy.
129 O pomyślne znalezienie pracy i spotkanie z Darkiem,za Serkana o jego nawrócenie. W intencji
bliskich zmarłych o łaskę życia wiecznego.

